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Visie	  op	  Ouderbetrokkenheid	  bij	  de	  Widdonckschool	  

De	  Widdonckschool	  	  vindt	  het	  belangrijk	  dat	  kinderen	  hun	  talenten	  
optimaal	  kunnen	  ontwikkelen.	  Opvoeding	  en	  onderwijs	  vormen	  de	  basis	  
voor	  die	  talentontwikkeling.	  Samenwerking	  tussen	  opvoeders	  en	  
onderwijs	  is	  daarmee	  een	  vereiste.	  We	  streven	  naar	  een	  gelijkwaardige	  
samenwerking	  in	  de	  vorm	  van	  partnerschap	  ouders	  en	  school.	  Zonder	  
relatie	  geen	  prestatie!	  

De	  Widdonckschool	  wil	  dit	  partnerschap	  tussen	  ouders	  en	  professionals	  
stimuleren	  en	  verder	  gestalte	  geven.	  	  

Als	  het	  gaat	  om	  opvoeding	  en	  onderwijs,	  hebben	  ouders	  en	  professionals	  
hierin	  een	  eigen	  positie	  en	  een	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  Die	  is	  niet	  
gelijk,	  maar	  wel	  gelijkwaardig.	  

Ø Het	  is	  voor	  de	  ouder	  van	  belang	  om	  hun	  kennis	  over	  het	  kind	  met	  de	  
school	  te	  delen.	  De	  school	  kan	  daarmee	  passend	  gedrag	  vertonen	  dat	  
de	  ontwikkeling	  van	  het	  kind	  ten	  goede	  komt.	  	  

Ø Het	  is	  voor	  de	  school	  van	  belang	  om	  hun	  kennis	  over	  het	  onderwijs	  
met	  de	  ouder	  te	  	  delen.	  De	  ouder	  kan	  daarmee	  passend	  gedrag	  
vertonen	  dat	  het	  onderwijs	  aan	  het	  kind	  ten	  goede	  komt.	  	  	  

	  
	   Voor	  de	  gehele	  groep	  professionals	  van	  de	  Widdonckschool	  is	  het	  van	  

groot	  belang	  actief	  in	  te	  zetten	  op	  partnerschap	  met	  de	  ouders,	  voor	  de	  
optimale	  ontwikkeling	  van	  het	  kind.	  We	  gaan	  daarbij	  uit	  van	  de	  kracht	  
van	  ouders	  en	  sluiten	  aan	  bij	  wat	  ouders	  zelf	  weten	  en	  kunnen.	  Dat	  vergt	  
maatwerk.	  Kinderen	  en	  ouders	  van	  onze	  scholen	  komen	  vaak	  met	  een	  
specifiek	  verleden	  op	  school,	  dus	  is	  het	  ecologisch	  perspectief	  essentieel.	  
De	  problematiek	  waarmee	  kinderen	  binnen	  komen	  wordt	  integraal	  en	  
contextueel	  benaderd.	  Partnerschap	  met	  de	  ouder	  is	  hieraan	  
onlosmakelijk	  verbonden.	  	  Deze	  actieve	  inzet	  op	  partnerschap	  met	  
ouders	  is	  bij	  de	  Widdonckschool	  onderdeel	  van	  het	  professioneel	  gedrag.	  	  
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